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Het is weer bijna tijd voor de Amigos do Brasil 
Kerstverkoop! Dit jaar vindt deze plaats op 
 
 

                      24 november a.s. 
              van 10.00 – 14.00 uur 
            in Huize Van der Ploeg, 
         Broekhem 1 te Valkenburg 
 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
vrijwilligers staan in de startblokken. 
Tegenover uw gift voor het goede doel staan weer 
mooie cadeautjes voor Kerst maar ook voor 
Sinterklaas en andere gelegenheden.  
 
Wij nodigen u dan ook graag uit voor een bezoek 
op 24 november aanstaande! 
 
Uw bezoek wordt bijzonder op prijs gesteld! 
 Het bestuur  
 
Parkeergelegenheid vindt u om de hoek  op de 
algemene parkeerplaatsen in de Pr. Margrietlaan 
(afslaan bij voormalig Hotel Juliana, ri  Pretpark 
 De Valkenier).  
 

     

 

 
 
BERICHTEN VAN ROVER 

 
 

Olinda, 19 oktober 2015 
 
Beste Amigos, 
 
Ik begon de vorige nieuwsbrief van 6 maart dit 
jaar met te vermelden dat we nieuwe 
activiteiten aan het ontwikkelen waren in het 
Grote Huis in Recife en hier op de “Sitio Ouro 
Verde” in Olinda. Alles in de prille beginfase. 
Ik schreef: als was het een zwangerschaps-

periode die we doormaken. Nou, laat onze 
dochter Susana warempel zwanger zijn. Zo 

wat in dezelfde periode, uitgeteld voor half 
december. In die maand word ik 60 jaar en 
opa. Mooier kan toch niet! 
 
Over die nieuwe activiteiten schreef ik als was 

het een kind in de groei, gezien door een 

“ultrasonografia”, een echo. Er is inderdaad 
groei geweest en de plannen beginnen vorm 
te krijgen in deze afgelopen 6 tot 7 maanden. 
 

Het Grote Huis is een ontmoetingsplaats 

geworden voor politieke en culturele 

activiteiten. Het is een plek waar alternatieve 
groeperingen, sociale en culturele 

bewegingen en ook progressieve politieke 
bewegingen elkaar treffen. Er zijn geregeld 
evenementen. Zo is het evenement “das dez 
às dez”, van tien tot tien, in de maand mei 
gerealiseerd. Een enorm succes.  
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Achttien verschillende groeperingen hebben 
meegewerkt en zich gepresenteerd: 
organische groenten, alternatieve uitgeverij, 

veganistisch eten, dierenbescherming, 

brechó, tweede hands kleding, handwerk van 
het gehandicaptenproject … Er waren twee 
fototentoonstellingen en verschillende 
muzikale bands traden op. Honderden 
mensen. Vooral jongeren natuurlijk.  
 

 
 

Financieel gezien was het ook een succes. 

Een “winst” van iets meer dan R$3.000,00, 
zeg maar 1.000 euro toen, in de maand mei, 

nu is de euro enorm gestegen en iets meer 
dan R$4,00 waard. Met deze inkomsten willen 
we een onderhoudsbeurt geven aan het Grote 
Huis, hetgeen hoognodig is. 
 
“Van tien tot tien” zal zeker herhaald worden 
en  per trimester gebeuren. Dat wil zeggen, 
trimester in de droge zomerse periode. In de 
winter kun je hier niet veel beginnen. 
Voortdurend regen en veel overlast door al 
dat water. Recife ligt in een delta van rivieren 
en als vloed en regen elkaar ontmoeten, staat 
de halve stad onder water! 
 
Andere activiteiten in het Grote Huis: een 

veganistische markt, een dag van adoptie 

van straathonden en –katten, filosofisch café, 
een bijeenkomst over geweld tegen vrouwen, 
en natuurlijk talrijke vergaderingen en 
bijeenkomsten georganiseerd door de PSOL. 
Op Facebook kun je het Grote Huis volgen: 
Espaço Casarão, 
https://www.facebook.com/casaraodaboavista 
 

 

Wij zijn blij dat het Grote Huis nu zichzelf 

bedruipt, financieel onafhankelijk is en 

inkomsten genereert door lokalen te verhuren 
en ook door de eigen activiteiten, waarbij bij 
voorbeeld drank en etenswaren verkocht 
worden. 

 

Het  nieuwe project “Sítio Ouro Verde” 

is begonnen met de voetbalschool en ook met 
muzikale workshops. Het voetballen loopt 

als een trein, de muziek evenwel wil nog niet 
echt vlotten. 
 

 
 
We huren twee keer per week een 
voetbalveldje in de buurt en onze jongste 
zoon Jonas is de trainer. Het was niet moeilijk 
om kinderen en jongeren daar enthousiast 
voor te maken. Rond de 50 kinderen doen 
mee, in twee groepen, van 6 tot 12 jaar en 
van 13 tot 18 jaar. Er wordt ‘s avonds 
gevoetbald omdat overdag schooltijd is.  
 

 
 
Het valt Jonas, die psycholoog is, op, hoe 
enorm gewelddadig de jeugd met elkaar 



 

omgaat. Hard voetbal, voortdurend 
scheldpartijen, en af en toe ook daadwerkelijk 
met elkaar op de vuist gaan tot bloedens toe. 
Niemand  is er verbaasd over. Het geweld is 
dagelijkse koek. Verder is er bij de oudere 
groep geregeld drugsgebruik, niet alleen 
maconha, een soort lichte hasj, maar ook 
crack, hetgeen gevaarlijk spul is. Ook hier 

wordt niet geheimzinnig over gedaan, alsof 
het de normaalste zaak van de wereld is.  

 

 
Een inkijkje  in het wijkje van ons nieuwe  
 project,  de Sitio Ouro Verde 

 

We hopen via het voetbal een aantal 

aspecten van het dagelijkse leven van de 
jeugd uit de “comunidades” in de buurt 
bespreekbaar te maken. We hebben er, 
letterlijk, nog geen plek voor om dit soort 
bijeenkomsten te realiseren.  
 
Maar die plek komt eraan. Door particuliere 
giften van een dame op leeftijd uit Heerlen en 
een mevrouw uit Berg en Terblijt is het ons 

mogelijk gemaakt om op de sitio een 
ontmoetingsplek te bouwen. Een ruimte voor 

bijeenkomsten, vergaderingen, cursussen, 
filmvertoning, feesten, etc. 
 

 
 

Bij de ingang van de sitio staan twee huisjes. 
Een huis waar Jonas en Giuseppe wonen, dat 
voor de helft bewoonbaar is, de voorkant. De 

andere helft, de achterkant, heeft wel een dak, 
maar is al jaren een bouwval, onbewoonbaar. 
Dan is er een open ruimte, waar jaren geleden 
de koeien stonden, “curral” heet dat hier, kraal 

in het Nederlands, en daarachter een klein 

tweede huisje, de oude koeienstal, die we 
jaren geleden verbouwd hebben tot een kleine 

woning met slaapkamer, woonkamer, keuken 

en w.c. Ook dit staat al twee jaar leeg. Het is 
nogal onveilig, voortdurend is er inbraak.  
 

 
Het  achterste huisje, in grootte verdubbeld.  
Het dak gaat erop! 
 

Welnu, eindelijk beschikken we over de 
middelen om  hier iets van te maken en een 
gemeenschapswerk te beginnen met vorming 
op velerlei gebied. We zijn begonnen met de 
verbouwing van het achterste huisje, dat we, 
zeg maar, verdubbelen. We maken er een 
open terras van bijna 4 bij 11 meter. Wat 
vroeger de slaapkamer was, wordt nu 
opslagplaats voor educatief materiaal, 
stoelen, muziekinstrumenten, etc. Blijft over 
een kamer, een keukentje en een w.c., zeg 
maar een eenpersoonswoning voor Giuseppe, 
de permacultor. De dakbedekking is volledig 
gerenoveerd. Ook maken we er een plafond in 
voor de beveiliging. 
 
De achterkant van het huisje van Jonas gaan 
we ook in orde maken. Ook daar een open 
terras met openbaar toilet, wasgelegenheid, 

een keuken en een slaapkamer. Dit alles 

rond een patio, waar een vijvertje al gereed is. 
 

 
De bouwvallige achterkant van het huisje van Jonas. 
Links komt een open terras met wc en wasplaats, 
 rechts een keuken 
 

 We willen alles ecologisch verantwoord 
maken met een eco-beerput, een natuurlijke 



 

 

filter voor waswater en in de toekomst een 
waterreservoir om regenwater op te vangen. 
Ik hoop dat de foto’s al enig beeld geven van 
wat het gaat worden. 
 
De muziekworkshops zijn voorlopig nog 
geconcentreerd op ritmiek, slagwerk, trommelen. 
We hebben een docent uit São Paulo die tijdelijk 
in Olinda woont. Hij is gespecialiseerd in ritmes 

en dans uit de Braziliaanse volkscultuur: 

ciranda, maracatu en côco. 

Jammer is dat we nog geen gepaste plek 

hebben voor de lessen en ook voor het oefenen. 

De lessen waren tot nu toe ‘s avonds. We 
merken dat ouders het maar griezelig vinden om 
hun kinderen door het donker naar de sitio te 
laten gaan.   
 

 
Beeld van wat een mooie patio moet worden 

 
We willen met de muziek toewerken naar de 
carnaval. Maracatu, bumba-meu-boi, a la ursa 
zijn carnavalsgroeperingen met eigen ritmes 

en poëzie. We willen met de jeugd zo’n 

groep vormen en de ouders erbij betrekken, 
vooral de moeders, door bij voorbeeld de 

pakjes te laten naaien. Begin november 

hebben we een eerste bijeenkomst en ook de 
feestelijke opening van de nieuwe ruimte op 
de sitio. 
 
 
Nossa Eco Oca 
 
Sinds 2013 is het gebied waar wij wonen 
“Área de Proteção Ambiental”   (beschermd 
gebied) volgens de federale wetgeving van 
milieubescherming. Maar pas sinds een paar 
maanden is de CEPOMA, Companhia 
Especial de Proteção ao Meio Ambiente, zeg 

maar een soort milieupolitie, actief om de 

wetgeving te doen gelden. Dat geeft natuurlijk 
veel conflicten, aangezien de urbanisering op 

clandestiene wijze al jarenlang gebeurde op 

grote schaal en zonder enige interventie van 
de openbare macht. 
 

 
Het open terras voor vormingsactiviteiten 

 
De twee comunidades of wijkjes bij ons in de 
buurt blijven natuurlijk bestaan. Wij willen 
mensen uit deze wijkjes mobiliseren om hun 
relatie met natuur, milieu, voeding en 
gezondheid op een praktische en hernieuwde 
wijze gestalte te geven door middel van een 
collectieve “horta” of “tuin”. We beschikken 
over een terrein van ongeveer 0,3 hectare, 30 
bij 100 meter, aan de overkant van het 
straatje bij onze sitio. Deze stellen we ter 
beschikking van de S.P.S. om dit project te 
ontwikkelen en om een collectieve dimensie te 
geven aan het gebruik van dit stuk land in een 
omgeving waar laatste restjes van landelijk 
gebied de ongeregelde urbanisering 

ontmoeten. In Recife bestaat reeds zo’n 

experiment in een grote volkswijk, Casa 
Amarela geheten, van wat men noemt 
“agricultura urbana”. 
 

 
Het stuk grond waar de Eco Oca gaat komen 
 

Het terrein heeft vele mogelijkheden voor 

tuinbouw, groentetuin, planten van gewassen 

zoals bonen, maïs en maniok en ook om iets 

te doen met viskweek. Er is een beekje met 
redelijk zuiver stromend water en ook een 
waterput. Eerst dachten we er tevens een 
sportveldje aan te leggen. We hebben dat 
laten bekijken en begroten door een 
aannemer, maar de begroting viel veel te 
hoog uit, meer dan 40.000 euro. We 

kunnen er beter alleen een ecologisch 

experiment van maken. 
 

Op dit terrein willen we een “casa geodésica” 
bouwen, een eco-hut, met materiaal dat in 

de buurt aanwezig is. Bio-architectuur. Het 
gebouw wordt een soort koepel, de vorm van 
de helft van onze planeet, gebouwd in 



 

“mutirão”, d.w.z. met vrijwillige medewerking 
in de bouw van een groep mensen. Het hoeft 
niet zo groot te zijn, aangezien we binnenkort 
op de sitio zelf een  ruimte voor vormings-

activiteiten hebben. We denken aan een 
doorsnee van 3 of 3,5 meter in de 

cirkelvormige bouw. De voorlopige tekening 

van Gabriel laat een doorsnee van 4,5 

meter zien. 
 

Dat wordt onze ecohut, “Nossa Eco Oca”, die 

zeker een symbolische functie heeft en 

vooral ook een educatieve functie vanwege 
het bouwmateriaal, het bouwproces in 

gemeenschappelijke samenwerking,  de 

ecologisch verantwoorde sanitaire 
voorzieningen en de integratie met de locale 
omgeving. 
 

 
Bouwtekening van de Eco Oca 

 
Gabriel Monte is onze bio-architect. Giu zal 
het project voorstellen bij de NGO Serta, die 
een opleiding biedt voor permacultura, om de 

bouw van onze eco-hut een stageplek te laten 

zijn voor een aantal leerlingen. We plannen 

zes weekends van “mutirão” (door 
vrijwilligers) voor de verschillende 

bouwfases. De jongeren kunnen dan logeren 
in de nieuwe ruimtes van ons vormings-
centrum op de sitio, waar we overal haken 
maken voor hangmatten.  
De bouw hoeft niet duur te zijn. We hebben 
een begroting opgesteld die rond de 15.000 

euro bedraagt. We hopen met de kerst-

verkoop van de Amigos dit bedrag bij elkaar te 

krijgen om dan begin volgend jaar aan de 
slag te gaan, na carnaval, wanneer het nog 

zomer is in Brazilië.  
 
Zoals jullie zien, plannen zat.  
Grootste uitdaging zal zijn, zo denk ik, om een 
collectief op te zetten, om mensen uit de buurt 
bij het project te betrekken en ook om respect 

af te dwingen in de zin dat de eventuele 

oogst niet voortdurend gestolen wordt. 
 
 Tot slot over de andere projecten: 

Het opvangcentrum in Catingueira, Campina 
Grande, draait zoals altijd goed.  
 

 
 
Het gehandicaptenproject draait de laatste 

maanden op een lager pitje. Mariangela en 
Lídia leiden er de activiteiten, aangezien Lora 
sukkelde met haar gezondheid.  Zij is  
onlangs, op 9 oktober, geopereerd aan haar 
hart, heeft twee bypasses gekregen en 
herstelt nu goed. 
 
Lieve mensen, wij wensen jullie nu al een fijne 
kerstverkoop met veel succes en natuurlijk 
gezelligheid.  
Veel dank voor jullie inzet en medewerking 
om de projecten hier gestalte te geven en 
draaiende te houden.  
 
Hartelijke groet, 
Eliana en Rover    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIFTEN 

 
- Hoenen Staal B.V. in Elsloo doneerde 

opnieuw het mooie bedrag van € 200.   
Hartelijk dank. 
    

- Op 3 april waren wij aanwezig bij de 
jaarlijkse sponsorloop van het Bernardinus-
college in Heerlen. Onze stichting werd 
verrast met een heel mooie gift van  
€ 3.300. Dank jullie wel. 
 

Cijfers boekjaar 2014 
 
De exploitatierekening over het boekjaar 
2014 kunt u lezen op onze website 
www.amigosdobrasilvalkenburg.nl  
onder “Verantwoording “. 

http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/


 

 

-    Op 23 juni jl.  waren wij met een delegatie 
aanwezig bij de officiële overdracht  van de 
opbrengst van de sponsorloop van 
HeHaVo 2015 aan de diverse goede 
doelen. Amigos do Brasil werd een bedrag 
van €  1.875  toegekend.  Opnieuw een 
prachtig resultaat. Dank jullie wel. 
 

 
 
 

- Op 28 juni  hebben wij met een standje 
deelgenomen aan de   Interculturele Markt  
"Samen sterk voor Nepal" . De totale 
opbrengst van deze gezellige markt voor 
de slachtoffers van de aardbeving in Nepal 
was ruim € 91.000! 
 

-    Ook dit jaar ontvingen wij anoniem een 
prachtige donatie van € 4.000 voor onze 
crèche in Campina Grande. 
Veel dank 

 

 
 

 
-   Overweldigend was de magnifieke donatie 

van € 25.000 die wij van een anonieme 
donateur ontvingen voor onze projecten.  
Heel hartelijk dank. 
 

- Verdere giften vielen ons ten deel   
 
* bij gelegenheid van een 65-jarige verjaar-  
  dag een bedrag van € 595; 
 
 *nogmaals bij gelegenheid van een  
  65e  verjaardag, € 200; 
 
* en, eveneens van een anonieme 
donateur ,  een bedrag van € 35. 
 
Dank u wel. 
 
 

- Zoals bekend is onze stichting sinds 2008 
door de belastingdienst aangemerkt als 
ANBI-instelling.  Nu tussenkomst van een 
notaris niet meer nodig is, ontvingen wij 
meerdere aanmeldingen voor een  

5-jaarlijkse donatie. Een dergelijke 
donatie (voor een periode van minimaal 5 

jaar) is volledig en direct fiscaal aftrekbaar. 
Deze gift kan in een schriftelijke 
overeenkomst tussen u en onze stichting 
worden vastgelegd. Een hiervoor door de 
belastingdienst beschikbaar gesteld 
formulier wordt door ons gedownload en 
samen met u ingevuld. 
 

- Met deze en alle vaste donaties kunnen 
onze lopende projecten, de crèche  in 
Campina Grande en het gehandi-
captenproject in Mangueira verder in stand 
worden gehouden. Het nieuwe project, de 
Sitio Ouro Verde,  kan hiermee vaste vorm 
gaan krijgen en verder worden opgebouwd.  
 
Zoals ook al door Rover vermeld,  komen 
de activiteiten van het Grote Huis niet 
langer voor onze rekening. Het Grote Huis 
is nu self-supporting, hier is het doel 
bereikt!   
 
Heel veel dank aan alle gulle gevers en 
vaste donateurs! 
 

 
 

                                                                                             
Het bestuur van 
Amigos do Brasil 
dankt u heel hartelijk 
voor uw steun en 
wenst u allen alvast 
fijne feestdagen. 


